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การพฒันารูปแบบ
การให้บริการออกเอกสารวคัซีนพาสปอร์ตผ่านระบบออนไลน์

ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่7 ขอนแก่น

นำงประวีณำ สัชชำพงษ์
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
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หัวข้อน ำเสนอ

1. บทสรปุของผูบ้ริหาร
2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั ของ "ลกูค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชน์ท่ีได้รบั
7. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 
10. เอกสารอ้างอิง
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พฒันา
รปูแบบ
ให้บริการ
วคัซีนพาส
พอตออน

ไลน์

ตรวจสอบเร็ว นัดหมายเร็ว รับเล่มเร็วเข้าถงึง่าย

1.บทสรุปของผู้บริหำร
PAIN PONT

1. ขัน้ตอนการออกเอกสารวคัซีนพาสปอรต์มีหลายขัน้ตอนและยุ่งยาก ใช้ระยะเวลา
อย่างน้อย 7 วนั และต้องเข้ามาติดต่อราชการท่ี สคร. 7 ขอนแก่น อย่างน้อย 2 ครัง้ 

2. ไม่สามารถควบคมุคณุภาพมาตรฐานในการออกหนังสือรบัรองฯ 
3. ผูร้บับริการเกิดความไม่พึงพอใจและมีข้อร้องเรียนต่อกระบวนการให้บริการ



บทสรุปของผู้บริหำร
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1.บทสรุปของผู้บริหำร
การปรบัปรงุ วิธีปฏิบติัท่ีดีเย่ียม

1. การปรบัปรงุกระบวนการท างานใหม่โดยน านวตักรรมทาง
เทคโนโลยี     เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการออก
เอกสารวคัซีนพาสปอรต์
2. การรบัฟังความต้องการของผู้รบับริการและน าผลไป
ปรบัปรงุและพฒันา      กระบวนงานการให้บริการอย่างต่อเน่ือง
3. จดัท า Line Official Account: ศนูยส์าธิตบริการ  ส าหรบั
ผู้รบับริการใน     การย่ืนเอกสารออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้รวดเรว็ 
สะดวก  ทุกท่ี ทุกเวลา และมี      Line Notify  ในการแจ้งเตือน
บุคลากรผู้ให้บริการให้เข้าไปตรวจสอบความ ถกูต้อง ครบถ้วน  
ของเอกสาร ลดระยะเวลาในการกรอกเอกสาร  และ  ตรวจสอบ
เอกสาร ณ จดุให้บริการ ท าให้ลดระยะเวลาการรอคอย
4.  ค านึงถึงประโยชน์ท่ีผู้รบับริการจะได้รบัจากการเข้ามาใช้
บริการทัง้ใน  ด้านช่องทางการเข้ามาใช้บริการ และความพึง  
พอใจต่อบริการท่ีได้รบั

มีการพฒันาและปรบัปร ุงกระบวน
งานการให้บริการจากแบบmanual 
เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ โดย
1. ลดการใช้เอกสาร (hard copy) 
2. เพ่ิมช่องทางส่งเอกสาร/ให้
ค าปรึกษาทางออนไลน์ 
(ใช้google form & line official) 
3. ลดระยะเวลาในการด าเนินการ  
(จาก 7วนัเหลือ 20 นาที)

เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการให้บริการ
ของหน่วยงานส าหรบัผูใ้ห้บริการ

1. ส าหรบัหน่วยงานไม่มีโปรแกรมรองรบัของ
ผู้รบับริการในหน่วยบริการ   
2. การเข้าถึง Data จากระบบรายงานได้
บางส่วน (ฐานข้อมูล MOPH IC,ฐานข้อมูล
INTERVAC, ฐานข้อมูลจาก แอพพลิเคชัน่
หมอพร้อม 
3. ความพร้อมของระบบอินเตอรเ์น็ตและ
อปุกรณ์รองรบัการใช้งาน เช่น โทรศพัทร์องรบั
ระบบ IOS คอมพิวเตอรอ์พัเดต เวอรช์ัน่
ล่าสดุ เครื่องพิมพพ์าสบคุ 
4. ข้อจ ากดัในระเบียบราชการการจ่ายเงินและ
ออกใบเสรจ็
5. ข้อจ ากดัในระเบียบราชการการส่งเอกสารไป
ในระบบไปรษณีย์
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงำน
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค

1. หน่วยงำนส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค แบ่งเป็น 13 กลุ่ม  2 งำน
2. มีกำรมอบอ ำนำจให้กับรองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร เนินกำรผ่ำนกำรมอบหมำยงำน

ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. มีกำรเพิ่มอ ำนำจในกำรตัดสินใจ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำงๆ ภำยในองค์กำร ดังนี้  

1) มอบอ ำนำจให้รองผู้อ ำนวยกำร 2 ท่ำน ดูแลรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร และด้ำนบริหำร
2) มอบอ ำนำจให้ ผู้ช่วยฯ ติดตำมควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ก ำกับดูแลแผนงำน โครงกำร และงบประมำณ 

4. มีกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของตัวชี้วัดให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
5. มีกำรถ่ำยระดับตัวชี้วัดคำรับรอง ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ จำกระดับหน่วยงำนสู่กลุ่มงำน และระดับบุคคล 
6. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรวำงแผน

และประเมินผลทุกเดือน



กลุ่ม
ห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์ฯ
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)

ผู้อ ำนวยกำร สคร. 7 ขอนแก่น 

กลุ่มพัฒนำ
นวัตกรรมและ
สำรสนเทศ

กลุ่มโรคติดต่อ
น ำโดยแมลง

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มบริหำร
ทั่วไป

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มโรคติดเชื้อ
เรื้อรัง 

(SALTH)

กลุ่มโรคติดต่อ
ทั่วไป (GCD)

ศูนย์สำธิต
บริกำร

กลุ่มโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพ
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มระบำด
วิทยำและตอบ
โต้ภำวะฉุกเฉิน

ทำงด้ำน
สำธำรณสุข

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มสื่อสำรควำม
เสี่ยงและภัย

สุขภำพ

งำนกฎหมำย
กลุ่มยุทธศำสตร์

แผนงำนแลเครือข่ำย
กลุ่มพัฒนำองค์กร

และวิจัย
งำนเภสัชกรรม



วิสยัทศัน์

ประชาชนในพืน้ท่ีเขตสขุภาพท่ี 7 ได้รบัการป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ระดบัสากล ภายในปี 2580

“ “
สคร. 7 ขอนแก่น



พนัธกิจ

วิเคราะหเ์ฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพรวมทัง้
ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพจดัท าข่าวกรองและพยากรณ์โรค
(Surveillance)พฒันาศนูยป์ฏิบติัการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(EOC&JIT)และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพืน้ท่ี
รบัผิดชอบ

พฒันาห้องปฏิบติัการอ้างอิงทางด้านสาธารณสุขการตรวจยนืยนั
ด้านโรควณัโรค โรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ในระดบั
เขตสุขภาพ และด้านอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม(Excellence 
Labartory Occupation and environment)ระดบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

พฒันาระบบส ารองและความมัน่คงปลอดภยัด้านวคัซีนของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

พฒันาองคค์วามรูผ้ลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยีตลอดทัง้ศนูยฝึ์กอบรมด้านการ
ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพท่ีเหมาะสม ตามบริบทของพืน้ท่ีและ
สนับสนุนและถ่ายทอดให้หน่วยงานภาคีเครอืข่ายน าองคค์วามรูผ้ลิตภณัฑ์
และเทคโนโลยีด้านการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพไปใช้ในการ
ด าเนินงานตลอดจนการผลกัดนัให้เกิดการบงัคบัใช้กฎหมาย

ติดตามและประเมินผลคณุภาพเทคโนโลยีด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข
ตลอดจนท าหน้าท่ีประเมินมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการป้องกนัควบคมุ
โรคและภยัสุขภาพและการพฒันาคณุภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลหรอื
มาตรฐานก าหนดของกรมควบคมุโรค

พฒันาระบบคณุภาพการจดัการองคก์รตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ

ปฏิบติังานรว่มกบัหรอืสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอื
ตามท่ีได้รบัมอบหมาย



ค่านิยมองคก์ร

วฒันธรรมองคก์ร

มีวินัย ใฝ่คณุธรรม น าวิชาการ ประสานงานเด่น 
เน้นการเรียนรู ้ เชิดชอูงคก์ร

MOPH+ L : M: Mastery เป็นนายตวัเอง O: Originality เรง่สรา้งส่ิงใหม่
P: People Centered Approach ใส่ใจประชาชน และ H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
L : Loyalty  ความผกูพนัและความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)

ผลิตภัณฑ์วิชำกำร: รำยงำนกำรพยำกรณโ์รค คู่มือ แนวทำงในกำรด ำเนินงำน องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม รำยงำนผลกำรวิจัย ผลกำรส ำรวจ ผลกำรประเมิน 

บริกำรที่ส ำคัญ: รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ทำงหอ้งปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้ด้ำนโรคติดต่อน ำ
โดยแมลง หลักสูตรกำรอบรมที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน กำรนิเทศ ติดตำม บริกำรพ่นสำรเคมีควบคุม
ป้องกันโรค กำรสอบสวนและควบคุมโรค งำนบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

กลไกในกำรส่งมอบให้กับลูกค้ำ: ผ่ำนกำรฝึกอบรมและพฒันำศักยภำพของบุคลำกร กำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน วำรสำรวิชำกำร จุลสำร หรือกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ งำนบริกำรเฝำ้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ณ ศูนย์สำธิตบริกำร
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)

กลุ่มลูกค้ำที่ส ำคัญ ผู้รับบริกำร:
➢ ประชำชน (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มวัย กลุ่มโรค กลุ่มพื้นที่เป้ำหมำย) 
➢ หน่วยงำนภำครัฐ (สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข นอกกระทรวงสำธำรณสุข อปท.)
➢ หน่วยงำนภำคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 
➢ กลุ่มเครือข่ำยที่ท ำงำนร่วมกัน สสจ. สสอ. รพศ.ฯลฯ มหำวิทยำลัย สื่อมวลชน
➢ ผู้บังคับบัญชำทำงนโยบำย ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง เขตสุขภำพที่ 7
➢ กลุ่มผู้รับผลกระทบ ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในข่ำยกำรบังคับใช้กฎหมำย
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)
รำงวัล/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)

1. หน่วยงำนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรสร้ำงสุขในองค์กร (Happy MOPH) ปี 2561
2. รำงวัลเลิศรัฐระดับดี สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชำชนมีส่วนร่วม  เรื่อง  “รัฐ รำษฎร์ ร่วมใจ ต้ำนภัยโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” 
3. รำงวัลเลิศรัฐระดับชมเชย สำขำบริกำรภำครัฐ ประเภทพัฒนำกำรบริกำร  เรื่อง “ตรวจ
เร็ว  รู้เร็ว  รักษำเร็ว  ยับยั้งเอดส์ดื้อยำ  ส่งคืนคุณภำพชีวิตที่ดี” 
4. รำงวัลรองชนะเลิศองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้ำนทุจริต ปี 2562
5. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนล ำดับที่ 1 ปี 2561- 2562 

รำงวัล/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)

6. รำงวัลเลิศรัฐระดับดี สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชำชนมีส่วนร่วม  เรื่อง  “สำนพลังชุมชน สร้ำงพื้นที่สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
ห่ำงไกลโรคพิษสุนัขบ้ำ” ปี 2565
7. รำงวัลชนะเลิศองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้ำนทุจริต ปี 2565

รำงวัล/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ



ควำมเป็นมำ
และควำมส ำคัญ

ของปัญหำ

ค่ำเป้ำหมำย
1. จังหวัดที่มีกำรผลักดันนโยบำยกำรให้บริกำรคลอบคลุมทุก

พื้นที่
2. จ ำนวนเหตุกำรณ์ระบำดของโรคลดลง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติท่ี 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ และสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยผู้ใหญ่

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
1. ได้รับมอบหมำยจำกประกำศ กรมควบคุมโรค ให้ออกหนังสือรับรองกำร
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคโควิด 19 เพื่อใช้ส ำหรับกำรเดินทำงระหว่ำง
ประเทศ ตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ

2.ยุทธศำสตร์: ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบำย/จุดเน้น :เพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (Scale up)

3.สถำนกำรณ์ของโรคระบำด ข้อจ ำกัดของกำรเดินทำงตำมมำตรกำรเว้น
ระยะห่ำงกำรเข้ำถึงบริกำรสะดวกทนัเวลำ เมื่อต้องเดินทำงระหว่ำงประเทศ

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต ปี 2565

15
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เป็นเอกสารรับรองการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

เพือ่ประโยชนใ์นรับรองการไดรั้บวัคซนีไวรัสโคโรนา 2019
เพือ่การป้องกันโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ 

ผู้ที่ได้ รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วหากต้องได้เดินทางไป
ต่างประเทศ จ าเป็นต้องขอวัคซีนพาสปอร์ตจึงจะได้รับการ
อนุญาตใหเ้ดนิทางได ้

การให้บริการออกเอกสารวคัซีนพาสปอรต์ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ"
ดา้นบคุลากร/ผูใ้หบ้รกิาร :

1. ยทุธศาสตร:์ ประเด็นเชงินโยบาย/จดุเนน้ :การบรหิารจัดการวคัซนี ยาและ

เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า เพือ่ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(Scale up)

2. สถานการณ์ของโรคระบาด ขอ้จ ากดัของการเดนิทางตามมาตรการเวน้

ระยะหา่งการเขา้ถงึบรกิารสะดวกทันเวลา เมือ่ตอ้งเดนิทางระหวา่งประเทศ

3. ขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

ดา้นประชาชน/ผูรั้บบรกิาร : 

1. ตอ้งการทราบแนวทางการใหบ้รกิาร เงือ่นไขและการใหค้ าแนะน าการ

ใหบ้รกิารออกเอกสารวคัซนีพาสปอรต์ทีต่อ้งอพัเดทตามสถานการณ์และเงือ่นไข

การเดนิทางระหวา่งประเทศ

2. ไมต่อ้งการเดนิทางมาด าเนนิการดว้ยตนเอง

3. ตอ้งการรับเอกสารผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละจัดสง่ทางไปรษณีย์

4. ไมอ่ยากกรอกเอกสาร  และไมอ่ยากรอคอยนาน



3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่เสนอ"

(ชื่อบริษัท) 18

1. กำรรับฟังควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและน ำผลไปปรับปรุงและ
พัฒนำกระบวนงำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ลดระยะเวลำในกำรกรอกเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ท ำให้ลดระยะเวลำกำรรอคอย
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ:
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4.กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

2.เจา้หนา้ท่ีรับเอกสารตรวจสอบความถูกตอ้ง

3.ผูรั้บบริการรับใบ Pay in ไปช าระเงินท่ีธนาคาร 

4.น าหลกัฐานช าระเงินแสดงต่อ จนท.การเงิน
ตรวจสอบ และออกใบเสร็จรับเงิน

6.จนท.ตรวจสอบความถูกตอ้งในฐานขอ้มูลประเทศ /จนท.ออกเล่มพาสพอร์ต ดว้ยลายมือ 

1.ผู้รับบริการย่ืนเอกสาร
ด้วยตนเองเท่าน้ัน 

6.ผู้รับบริการรับเล่ม

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่อีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงหรือส าเนา)  
2) บัตรประชาชน (ตัวจริงและส าเนากรณมีอบอ านาจ) 
3) เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ (ตัวจริงและส าเนา)

เขยีนด้วยลายมือ จ านวน 16 จุดINTERVAC/ MOPH Immunization Center

ผู้รับบริกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
จ ำนวน 16 จุดพร้อมลงลำยมือชื่อให้เหมือนเล่มพสำ
พอร์ต และรับหลักฐำนฉบับจริงคืน
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ปัญหำที่พบจำกกำรด ำเนินงำน

เอกสารไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น

ช่ือผูช้  าระไม่ตรงกบัผูร้้องขอ

ใชเ้วลารอช าระท่ีธนาคารนาน

อุปกรณ์ไม่พร้อมใชง้าน / 
Internet ขดัขอ้ง 

เขียนดว้ยลายมือ 16 จุด หากผดิ 
มี ขดู ขีด ฆ่า ตอ้งออกเล่มใหม่

เดมิ 6ขัน้ตอน
ใช้ระยะเวลา

อย่างน้อย 7 วัน 
และต้องเข้ามา
ติดต่อราชการ
ทีส่คร. 7 อย่าง

น้อย 2 คร้ัง 

สรุปประเดน็ปัญหา
1.ขั้นตอนมากเกนิไป  
(over processing)
2.เกดิความผดิพลาด
ของเอกสารมาก
(Error document)
3.เกดิการรอคอยนาน 
(waiting)



ระยะที ่1/ E.document ระยะที ่2/self service+Line Notify ระยะที3่/ระบบ AI+ chat bot

1.ย่ืนเอกสาร ผ่าน Google from
มีการ ปชสพ. ผ่านWebsite สคร.7 

ขก

2.จนท.
ตรวจสอบเอกสาร 
ภายใน 3 วนัท าการ

ถกูตอ้ง

ไม่ถกูตอ้ง

3.ผูร้บับรกิารช าระเงินและตอบกลบัทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4.จนท.ตรวจสอบการช าระเงิน 
/นดัหมายออกเล่มฯ ภายในวนัจนัทรถ์ดัไป

เม่ือมีการย่ืนเอกสารออนไลน์
จะมี Line Notify
แจง้ในกลุม่ จนท.ทนัที 

เพ่ิมช่องทางใหผู้ร้บับรกิาร
สามารถลงนดัหมายเอง / 

ตรวจสอบสถานนะเอกสาร โดย
ใชโ้ปรแกรม Data Studio 

ใหบ้รกิารผ่านการกรอกเอกสาร
ผ่าน Line Official 

Account : ศนูยส์าธิตบรกิาร

1.ย่ืนเอกสาร ผ่าน Google from

ถกูตอ้ง

3. ตอบกลบัทางE-mail อตัโนมตัิ

ไม่ถกูตอ้ง แจง้
แกไ้ข
ตอบ
กลบั

2.จนท.
ตรวจสอบเอกสาร 
ภายใน 3 วนัท าการ

Edit 
Response

4.ผูร้บับรกิารเขา้รบัเล่มตามวนันดัหมาย

1.ปรับปรุงบญัชี Line Official Account
2.ช าระเงินใชร้ะบบ KTB Corporate Online
.3.ออกเอกสำรวัคซีนพำสปอร์ตโดยใช้เครื่องพิมพ์พำสบุค5.ผูร้บับรกิารเขา้รบัเล่มตามวนันดัหมาย

ใช้เวลา 7 วัน /ตดิต่อราชการ 2 คร้ัง ใช้เวลา 7 วัน /ตดิต่อราชการ 1 คร้ัง
ติดต่อราชการทีส่คร. 7 เพยีง 1 คร้ัง

ใช้เวลาเฉลีย่ 20 นาทต่ีอคน 

5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 



5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 



5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 

https://ddc.moph.go.
th/odpc7/ 



5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 



Line Official Account: ศูนยส์าธิตบริการ

5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 



5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 

ระบบ line notify แจ้งเตือนอตัโนมตัิในกลุ่มไลน์ Vaccine passport DPC7



การนัดหมายล่วงหน้า

5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 



5.กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค กรณวีคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควดิ 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดนิทางระหว่างประเทศ
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

ประโยชน์ที่ประชำชน/ผู้รับบริกำรได้รับจำกโครงกำร

1. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

2. ลดควำมเสี่ยงของผู้รับบริกำรที่จะติดเชื้อในช่วงกำรระบำด

3. ภำครัฐ   ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำรและลดข้อร้องเรียน
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ประสิทธิผล

1) การมนีวตักรรมการบริการออกเอกสารวคัซนีพาสปอรต์ ทีพ่ฒันาปรบัปรงุจากระบบงานเดมิชว่ยลด
ระยะเวลาการใหบ้รกิารจากระบบเดมิ ใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย 7 วนั และตอ้งเขา้มาตดิต่อราชการทีส่คร. 7 
อยา่งน้อย 2  ครัง้ เปลีย่นมาใชร้ะบบใหม ่ระยะที ่1-2 ใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย 7 วนั และตอ้งเขา้มาตดิต่อ
ราชการทีส่คร. 7

1 ครัง้ จนถงึระยะที ่3 เขา้มาตดิต่อราชการทีส่คร. 7 เพยีง 1 ครัง้ ใชเ้วลาเฉลีย่ 20 นาทตี่อคน
2) ความพึงพอใจของผูร้บับริการเพิม่ขึน้จากเดมิ รอ้ยละ 87.5 เป็นรอ้ยละ 98.7
3) มรีะบบการปฏิบติังานทีเ่ป็นศนูยก์ลางรว่มกนัของทมีผูใ้หบ้รกิารผา่น Line Official Account: ศนูยส์าธติ
บรกิารและผา่น Line Notify  ในกลุม่ไลน์ Vaccine passport DPC7

6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

ร้อยละควำมพึงพอใจกำรใช้ประโยชน์นวัตกรรมของผู้ให้บรกิำร/ผู้รับบรกิำร
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

เปรียบบเทียบควำมแตกต่ำงคะแนนควำมพึงพอใจกำรใชป้ระโยชน์นวัตกรรมของผู้ให้บริกำร/ผู้รับบรกิำร
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข (ต่อ)

กำรแก้ไข
- เชิญเข้ำกลุ่มบัญชีทำงกำรและกลุ่มไลน์แอดมิน อธิบำยให้เห็นถึงข้อดีของกำรเข้ำร่วม 

Line Notify  ในกลุ่มไลน์ Vaccine passport DPC7 สมำชิก 20 คน ประกอบด้วย 
แพทย์  พยำบำล  เภสัชฯ จนท.สำธำรณสุข จนท.กำรเงิน จนท.ไอที
Line Official Account: ศูนย์สำธิตบริกำร มีผู้ใช้งำนจ ำนวน  1,141 คน 

- อุปกรณ์รองรับระบบกำรให้บริกำร ได้แก่ ช ำระค่ำธรรมเนียม โดยใช้ระบบ KTB 
Corporate Online ผ่ำนเครื่อง EDC   เครื่องพิมพ์พำสบุค อุปกรณ์ที่รองรับระบบ
ออนไลน์
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

▪ กำรติดต่อประสำนงำนผ่ำนระบบทำงจดหมำยอิเล็กทรอนกิส์อัตโนมัติ ไลน์chat bot 
▪ ไม่สะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรได้อย่ำงเป็นระบบครอบคลมุทั้งเครือขำ่ยที่มีขอ้จ ำกัด 
▪ เป็นควำมท้ำทำยของผู้รับผิดชอบที่ต้องพยำยำมหำวิธีให้ผู้รับบริกำรทกุคนเขำ้ใช้งำนกลุ่มไลน์บัญชี

ทำงกำร
▪ กำรขยำยรูปแบบและกระบวนกำรทีไ่ด้พัฒนำขึ้นนี้ไปสู่หน่วยบริกำรอื่นๆ ที่มีบทบำทคล้ำยๆกัน 

ดังเช่นข้อเสนอแนะของเครือขำ่ยที่ว่ำ   
“อยากให้ทาง สคร. ถ่ายทอดระบบการท างานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ท าการให้บริการเหมือนกัน”
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

1. นโยบำยและยุทธศำสตร์
1) ประกำศกรมควบคุมโรคเรื่อง แบบหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564  ตำมประกำศ ณ วันที่ 2 
พฤศจิกำยน 2564 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 269 ง รำชกิจจำนุเบกษำ ( กรมควบคุมโรค, 2565)

2) ได้รับมอบหมำยจำกประกำศ กรมควบคุมโรค ให้ออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีน 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ เพ่ือให้บุคคล
ที่ได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เป็นผู้ท่ีมีอ ำนำจออกหนังสือ รับรองฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
โรคติดต่อแห่งชำติ

3) ยุทธศำสตร์: ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบำย/จุดเน้น :กำรบริหำรจัดกำรวัคซีน ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (Scale up)
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

1. ควำมมุ่งมั่น และตั้งใจจริงของผู้พัฒนำระบบโดยยึดผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง 
2. น ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนำระบบบริกำรให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.   ถ่ำยทอดกระบวนกำรด ำเนินงำน

น าไปประยุกต์ใช้กับศูนย์สาธิตหรือหน่วยบริการหรือคลินิกบริการอื่นๆ ที่มีข้อจ ากัดใน
การให้บริการ
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